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Det er ikke alt som lar seg forklare ved hjelp av ord, og 
der har kunsten en unik egenskap til å formidle følelser 
og ordløse historier. Det er blant annet disse historiene 
Årsutstillingen er så god på å formidle, og som vi må 

fortsette å vise frem. Historiene om den tiden vi lever i, 
om materialer, teknikker og de tause fortellingene som 

oppleves i det personlige møtet med verket.
– Juryleder av NKs nasjonale jury, Toril Bonsaksen, i forbindelse med Årsutstillingen 2020 –

Ina Kristine Hoves verk Aspiration. Fra Årsutstillingen 2020. Foto: Ingun A. Mæhlum
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På forsiden: Lissette Escobar sitt verk Waiting fra Årsutstillingen 2020. Foto: Ingun A. Mæhlum
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Temautstillingen 2020 “Mendable” ble vist på House of Foundation i Moss. Bildet her viser 
Kristina D. Aas og hennes verk Unweaving. Foto: Svein Ove Kirkhorn
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke 
kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtids- 
kunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt.  
Organisasjonen har om lag 980 medlemmer og er 
inndelt i syv regioner.

NK produserer Årsutstillingen og andre formidlings-
prosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller 
til statlige stipendordninger og driver politisk 
påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for 
formidling og stipendforvaltning.

NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene 
Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Fra åpningen av Årsutstillingen 2020 på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Publikum studerer Ellen Griegs verk REV rød 1.                  
Foto: Mari Henanger
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Koronapandemien gjennomsyret og 
kompliserte det meste i 2020. Det påvirket 
både gjennomføringen av våre prosjekter og 
ikke minst kunstnernes arbeidssituasjon. 
Det har vært et vanskelig år. Heldigvis har 
vi for vår del klart å gjennomføre – i dels 
modifisert form – alle våre prosjekter i 2020. 
Vi i NK formidling måtte som så mange 
andre tenke nytt. Eller kanskje mer presist: 
tenke digitalt.

Ingen ting kan erstatte det fysiske møtet 
med verket 1:1. Menneske foran kunstverk, 
sansende og vurderende. Det er her den 
sanne og sterke opplevelsen ligger. Det 
er her en kan miste pusten av hvor rått et 
verk er eller hvor sofistikert og vakkert det 
fremstår. Det er her luktene er, og det er 
her detaljene og nyansene ligger. Som at 
noe lukter fiskeslo, som at et stort bilde av 
en gammel dame ved nærmere ettersyn 

består av et svimlende antall bittesmå 
stoffbiter sirlig sydd fast eller at glass kan 
se ut som blendende hvit lava (hhv. verk av 
Trond Ansten, Ingrunn O. Myrland og Karin 
Forslund i Årsutstillingen 2020). 

Samtidig kan det digitale gi oss mye 
annet. Det kan tilby tilgjengelighet på tross 
av geografiske utfordringer og sørge for lik 
tilgang for alle, uansett hvor de bor. Vi har 
kunnet tilby digital tilstedeværelse for de 
som ikke har kunne reise til Årsutstillingen, 
som i 2020 var en samproduksjon med 
Nordnorsk Kunstmuseum og slik ble 
arrangert i Tromsø for første gang på 40 
år. Temautstillingen Mendable – Klima 
og miljø i dagens kunstpraksis var på 
House of Foundation i Moss, et strålende 
gjennomført prosjekt av regionlaget 
NK Viken. Vi har strømmet og filmet og 
delt, fra åpning, omvisninger og andre 

KUNSTHÅNDVERK I 2020
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formidlingsarrangementer.
Digital formidling kan gi smakebiter 

på verkene og tilgang på historiene og 
menneskene bak. Gjennom vår nye, 
NK-produserte serie Kunstnerbesøket 
har publikum kunnet møte kunstnerne 
i eget verksted, hvor de forteller om 
tankeprosessene og det tekniske, håndverks-
messige bak verkene. Dette utvider 
opplevelsen av kunstverkene. 

Til sammen har vi gjennom våre mange, 
ulike digitale formidlingsformater nådd ut 
til mange tusen mennesker i 2020. Bare de 
seks videoportrettene i Kunstnerbesøket har 
hatt mer enn 12 000 visninger. Tidsskriftet 
Kunsthåndverk har hatt en solid økning 
av lesere på nett, også her om lag 12 000 
sidevisninger i 2020. Så vi når ut til flere enn 
vi tidligere har gjort. Og det er faktisk noe av 
det vi mest vil. Så det er oppløftende!

Stor takk til alle våre gode samarbeids-
partnere i 2020: Nordnorsk Kunstmuseum, 
Norwegian Crafts, Galleri Format, KRAFT, 
NK Viken og alle dyktige fagpersoner i 
Nasjonal jury og innstillingskomiteen. Og 
aller mest: Takk til alle kunstnere som har 
skapt sterke kunstverk i våre utstillinger. Vi 
kom i mål, også i 2020, utrolig nok.

Kunst er mektig. Kunst er et 
ufravikelig uttrykk for hva det 
betyr å være menneske. Kunst 

er skjønnhet, kunst er den 
brutale virkeligheten. Kunst er 
aktivisme, kunst er et speil på 

vår samtid. 
– Deeyah Khan i Kunsthåndverk 1/20 –

Sigbjørn Skåden fremførte en av sine tekster 
under åpningen av Årsutstillingen 2020, som 

også ble strømmet på nett. 
Foto: Mari Henanger

Lise Stang Lund
daglig leder 
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OM ÅRSUTSTILLINGEN 
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 
er den største årlige mønstringen av norsk 
samtidskunsthåndverk. Den har åpen 
innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale 
jury, med mål om å ta pulsen på dagens 
materialbaserte kunst. Den første utgaven av 
Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme 
år som NK ble stiftet. Slik fikk utstillingen 
en helt sentral plass i den kunstnerstyrte 
formidlingen. 

Utstillingen produseres i nært samarbeid 
med et av landets kunstmuseer og har oftest 
blitt vist ved Nasjonalmuseet, KODE og 
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Nå 
vises utstillingen ved store museer over hele 
landet, slik at produksjonen både møter 
et bredt publikum og ulike profesjonelle 
fagmiljøer i Norge. 

Årsutstillingsjuryen består av tre 
kunsthåndverkere med ulik faglig bakgrunn 
oppnevnt av NKs landsmøte, i tillegg til 
en fagrepresentant fra museet. Søknadene 
vurderes i to omganger, først på bakgrunn 
av bilder og tekstmateriale, og deretter med 
fysiske verk. 

Gjennom formidlingsprogrammet søker 
vi å engasjere publikum, opplyse om 
samtidens kunsthåndverk og utvikle den 
faglige diskursen. Både et generelt publikum 
og fagmiljøet er målgrupper for de ulike 
tilbudene. Det arrangeres workshops, 
samtaler, debatter og presentasjoner. Hvert 
år utarbeides en katalog med alle de utstilte 
verkene og relevante tekster. 

Normalt deles tre priser ut på utstillingens 
åpningsdag; NKs debutantpris, Finn Erik 
Alsos’ minnepris og Kunsthåndverkprisen fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). 

ÅRSUTSTILLINGEN 2020
17. oktober 2020 – 14. mars 2021
Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø

Årsutstillingen 2020 ble arrangert i 
samarbeid med NNKM i Tromsø. Det ble søkt 
med 947 verk fra 362 kunstnere. Utstillingen 
viste totalt 64 verk av 46 kunstnere, deriblant 
12 debutanter. Årets jury besto av Toril 
Bonsaksen (juryleder og metallkunstner), 
Lillian Tørlen (keramikk), Aslaug M. 
Juliussen (tekstil) og Lise Dahl (museets 

UTSTILLINGER OG ANDRE FORMIDLINGSPROSJEKTER

• Vi mottok  
362 søknader 

• Det ble søkt med 
947 verk totalt

• 46 kunstnere/  
kunstnergrupper 
ble antatt  
til Årsutstillingen  
med til sammen  
64 verk

Juryen for Årsutstillingen 2020. 
F.v.: Lillian Tørlen, Lise Dahl, Toril Bonsaksen, Aslaug M. Juliussen 
Foto:  NNKM
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representant). Sofia Karyofilis mottok Finn 
Erik Alsos’ minnepris for verket Etter tørke 
(2019), mens NKs debutantpris gikk til Linda 
Morell for verket Epidaurus (2020). I 2020 
kunne dessverre ikke Kunsthåndverkprisen 
fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) 
deles ut grunnet økonomiske konsekvenser 
av koronapandemien. 

Formidlingsprogram
NNKM er et trespråklig museum. Alle 
tekster i utstillingen og katalogen ble derfor 
gjengitt på norsk, nord-samisk og engelsk. 
Koronapandemien gav nye utfordringer i 
arbeidet med formidling av Årsutstillingen 
2020. Derfor utviklet NK i samarbeid med 
NNKM et digitalt formidlingsprogram, slik 
at publikum og fagfelt kunne få mulighet til å 
oppleve Årsutstillingen 2020 hjemmefra.

Blant digitale satsinger kan vi trekke 
frem direkte strømming av Årsutstillingens 
åpning på NNKMs Facebook- og YouTube-
side, NKs videosatsing Kunstnerbesøket, 
direktesendt omvisning med juryleder Toril 
Bonsaksen på Instagram, og en omfattende 
digital omvisning av utstillingen, produsert 
av Røst kommunikasjon i Tromsø. Det 
ble også gjennomført en internasjonal 
panelsamtale i samarbeid med Norwegian 
Crafts, samt digitale omvisninger for 
kunsthøgskolene vinteren 2021.

Katalog
I 2020 ble Årsutstillingskatalogen produsert 
som en egen utgivelse, formgitt av Trond 
Tjelta. Tekstene i katalogen er gjengitt på 
norsk, nord-samisk og engelsk. Katalogen 
ble delt ut til publikum på åpningen, ble 
sendt ut til alle abonnenter av tidsskriftet 
Kunsthåndverk og er publisert digitalt her: 
norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen/
kataloger.

Publikumstall
Årets utstilling fikk begrenset besøk grunnet 
nasjonale retningslinjer for smittevern. 
I løpet av hele utstillingsperioden frem 
til mars 2021 hadde totalt 3259 besøkt 
utstillingen fysisk i museet. Årsutstillingen 
fikk bred eksponering for publikum gjennom 
digital formidling. Selve utstillingsåpningen 
ble sendt direkte på Facebook og har hatt 
2400 visninger totalt. Vi produserte sammen 
med museet flere digitale omvisninger, 
herunder to på samisk, som totalt pr. mai 
2021 har hatt over 4000 visninger i NKs 

SoMe-kanaler. De seks NK-produserte 
videoene i serien Kunstnerbesøket knyttet til 
kunstnere i Årsutstillingen har pr. mai 2021 
hatt over 12 000 visninger.

Presse/media
Utstillingen fikk god og variert pressedekning. 
Direktesendt intervju med NRK Radio på 
åpningsdagen, anmeldelse i både Nordlys, 
Kunstavisen, tidsskriftet Kunsthåndverk og 
Hakapik.no. I tillegg fikk flere av kunstnerne 
lokal presseomtale i forbindelse med 
utstillingen. 

Innkjøp
Salgsarbeidet fra Årsutstillingen ble i 
2020 håndtert av Galleri Format. Til 
offentlige institusjoner ble det solgt elleve 
verk til Oslo Kommunes kunstsamling, 
seks verk til Innkjøpskomiteen for norsk 
kunsthåndverk (INK), tre verk til Troms 
og Finnmark Fylkeskommune, tre verk 
til Nordnorsk Kunstmuseum, to verk til 
Sørlandets Kunstmuseum, tre verk til Musea 
i Sogn og Fjordane, ett verk til Stavanger 
Kunstmuseum og ett verk er solgt av KRAFT 
til KODE.
norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen

Kunstnerne: 
Andrea Scholze                                 
Anne Léger
Anne-Gry Løland
Aron Irving Li*
Aud Bækkelund
Beth Wyller
Bjarne Nielsen
Daniela Bergschneider*
Elin Melberg
Ellen Grieg
Eyvind Solli Andreassen
Gerd Brox Simonsen
Hanne Haukom*
Helen Hausland
Hilde Dramstad
Ina Kristine Hove
Ingrunn O. Myrland
Jim Darbu
Karen Klim
Kari Mølstad
Karin Forslund*
Kjell Gunnar Overøye*
Kristine Fornes
Lillan Eliassen

Linda Jansson Lothe
Linda Morell*
Lissette Escobar
Marianne Broch*
Marsil Andjelov Al-Mahamid*
Mette Paalgard*
Moa Håkansson
Nina Malterud
Olaf Tønnesland Hodne
Philipp Spillmann
Pia Antonsen Rognes
Rina Charlott Lindgren*
Ruta Pakarklyte
Sara Inga Utsi Bongo*
Sarah Vajira Lindström
Sidsel Hanum
Sigurd Bronger
Sofia Karyofilis
Solveig Aalberg
Tovelise Røkke-Olsen
Trond Ansten*
Tuva Gonsholt

*debutant i Årsutstillingen
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Anne Léger: Still Alive.  
Foto: Ingun A. Mæhlum

Sidsel Hanum: Vi spilte yatzy under palmene i solnedgangen.  
Foto: Ingun A. Mæhlum

Marianne Broch: Kjernen.  
Foto: Ingun A. Mæhlum

Marsil Andjelov Al-Mahamid:  
You Can Leave Camp But Camp Never Leaves You.  

Foto: Ingun A. Mæhlum

Kjell Gunnar Overøye: Dryss.  
Foto: Ingun A. Mæhlum
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Anne-Gry Løland: Herbarium (nærbilde).  
Foto: Ingun A. Mæhlum

Sigurd Bronger: Bæreinstrument for hvaltann.  
Foto: Ingun A. MæhlumPhilipp Spillmann: Screwed.  

Foto: Ingun A. Mæhlum

Pia Antonsen Rognes: Jeg kler meg i ditt begjær.  
Foto: Ingun A. Mæhlum
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TEMAUTSTILLINGEN 2020   
“MENDABLE”
NK Viken
29. august – 11. oktober 2020 
House of Foundation, Moss 

Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 
produseres årlig av et av NKs regionlag 
og inngår som et viktig ledd i NKs 
formidlingsstrategi, med mål om å vekke 
interesse for kunsthåndverk hos publikum 
i alle deler av landet og være til inspirasjon 
for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Temautstillingen 2020, kalt «Mendable 
– Klima og miljø i dagens kunstpraksis», 
ble arrangert av NK Viken i samarbeid 
med House of Foundation i Moss. 
Formålet bak valgt tema var å undersøke  

«hvordan miljøaktivismen er tilstede i 
kunsthåndverket, og hvordan kunstnerne 
reflekterer rundt det å skape kunstverk 
i en verden som allerede er full av ting». 
Utstillingstittelen «Mendable» viser til at det 
er mulig å reparere noe som ødelegges, både 
gjenstander, forhold og tilstander. 

Utstillingen var juryert av Margrethe Loe 
Elde, Barbro Hernes, Svein Ove Kirkhorn 
og prosjektleder Ann Kristin Aas. 115 
søknader kom inn, og 16 kunstnere ble antatt 
til utstillingen. Utstillingen hadde 1100 
besøkende. I løpet av visningsperioden ble 
det arrangert et seminar, to workshoper, 
videoformidling, samt omvisninger. Det 
ble produsert en katalog med bilder av 
verkene i utstillingen, som ble trykket i 250 
eksemplarer og solgt til publikum. 

Annonse for MENDABLE

Fra åpningen av Temautstillingen 2020 på House of Foundation i Moss. Foto: Mari Henanger

Kunstnerne:
Anita Hanch Hansen
Anja Borgersrud
Cecilie Haaland
Eline Medbøe
Erika Henriksson
Erika Reed
Gabriella Göransson
Gerd Wevling Matre
Karina Presttun Nøkleby
Kristin Sæterdal
Kristina D. Aas
Linda Jansson Lothe
Linnéa Blakéus Calder
Ruta Pakarklyte
Thomas Iversen
Toril Redalen
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Linda Jansson Lothes verk Moseskjegg og tistelstøv M.O.T. / 
Entoloma Neglegtum. Foto: Øystein Thorvaldsen

Noen av verkene fra Temautstillingen 
2020. Foto: Øystein Thorvaldsen

Noen av arbeidene fra Ruderat av Erika Reed.  
Foto: Mari Henanger

Mode : Ration av Anja Borgersrud. 
Foto: Øystein Thorvaldsen

Nærbilde av verket Kvadrat av Erika Henriksson.
Foto: Mari Henanger
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Glasskunstner Karen Klim i sitt verksted på Frysja. 
Foto: Martin Klim Kyllingmark

KUNSTHÅNDVERK BLIR TIL
Med mål om å formidle kunstneriske 
prosesser knyttet til det profesjonelle 
kunsthåndverket, lyste NK ut produksjons-
midler til aktører i feltet som ønsket å 
dokumentere den skapende handlingen i 
utforming av kunsthåndverk. 

17 prosjekter ble innvilget støtte og 
innlemmet i NKs digitale formidlingsstrategi. 
Dokumentasjonsmaterialet ble produsert 
i løpet av 2018 og 2019, og i januar 2021 
lanserte NK sitt eget videogalleri på 
nettsiden. Her vil «Kunsthåndverk blir til» 
bli publisert episodevis utover våren 2021.   

Et utklipp fra Kunstnerbesøket med Sofia Karyofilis, fra hennes verksted på Blaker. Foto: Mari Henanger

KUNSTNERBESØKET
Som en del av NKs satsing på digitalt 
innhold, har det i forbindelse med 
Årsutstillingen 2020 blitt produsert en serie 
med videoportrett kalt «Kunstnerbesøket». 
Målet med serien er å komme nærmere 
kunstnerne og gjøre kunsthåndverk mer 
tilgjengelig for folk flest. 

Serien besøker kunstnerne i studioet 
deres, og viser hvordan de jobber innen 
materialbasert kunst. Episodene er bygd 
opp rundt et intervju med kunstneren, der 
de forteller om kunstnerskapet, hva som 
inspirerer dem og hvordan de skapte verket 
som er tatt ut til Årsutstillingen. Pr. mars 
2021 er seks episoder lansert. 

Kunstnerne:
Hilde Dramstad
Kari Mølstad
Philipp Spillmann
Sofia Karyofilis
Trond Ansten
Sara Inga Utsi Bongo

Formidler:
Mari Henanger
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Verket lar oss kjenne på avstanden vi har fått til 
kroppen. Det er hardt i overflaten og hult

i midten, som et stramt skall som illustrerer kroppens 
utside. Det sosiale mennesket har

til alle tider formet kroppen etter idealer. 
– NKs nasjonale jury om verket Epidaurus av Linda Morell, som vant NKs debutantpris 2020 –
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TIDSSKRIFTET KUNSTHÅNDVERK
Tidsskriftet Kunsthåndverk utgis av NK og 
er det eneste fagbladet for kunsthåndverk 
i Norden. Det er også et av Norges mest 
tradisjonsrike tidsskrift for visuell 
kunst, med førsteutgaven datert 1980. 
Kunsthåndverk kommer ut tre ganger i 
året med et opplag på 1400 eksemplarer. 
Stoffområdet omfatter artikler, intervjuer, 
essays og reportasjer fra feltet. Tidsskriftet 
distribueres til abonnenter og via løssalg, 
med noe distribusjon i Norden og utlandet 
forøvrig. 

På nettsiden kunsthandverk.no publiseres 
det jevnlig anmeldelser av utstillinger og 
bøker om materialbasert kunst og design. 

Årgang 2020
Utgave 1/20 inneholder to tekster med fokus 
på kunstnerisk ytringsfrihet, ført i pennen 
av Deeyah Khan og Cecilie Tyri Holt. I 
anledning Kunsthåndverks 40-årsjubileum 
i 2020, var Nina Malterud første kvinne ut 
i serien over historiske tilbakeblikk. Hedda 
Grevle Ottesen intervjuet kurator for Earth. 
Wind. Fire. Water på F15, Randi Grov 
Berger. Tommy Olsson samtalte med mannen 
bak årets festspillutstilling, Joar Nango. Mats 
Linder intervjuet Tulla Elieson, og Charlotte 
Bik Bandlien anmeldte boken Fashion and 
Postcolonial Critique. 

FAGLIG UTVIKLING OG NETTVERK
Redaktør: 
Cecilie Tyri Holt

Designbyrå:
Minna Street

Redaksjonsråd:
Marit Lønning Reiten
Lars Sture
Tora E. Bjørkheim
Marianne Zamecznik
Solveig Lønmo

Utgave #1 og #2 fra 2020.

Utgave 2/20 åpner med Stephanie Serrano 
Sundys tekst «En fortelling om porselen» 
som omhandler strukturell kolonialisme og 
rasisme, med utgangspunkt i porselenets 
historie. Zoe Black intervjuet Brit Fuglevaag, 
og Jessica Hemmings bidro med en tekst om 
en nyansert forståelse av kunsthåndverkets 
plass i og utenfor Norden. Sissel Ree 
Schjønsby bidro med historisk tilbakeblikk 
på Kunsthåndverk. Helene Duckert intervjuet 
Elisabeth von Krogh, og Maria Almås 
Frantzen snakket med Kiyoshi Yamamoto om 
hans traumatiske forhold til glass. 

Utgave 3/20 åpner med Gunnar Danbolts 
intervju med Kari Aasen. Zoe Black har 
intervjuet Maori-kunstnerkollektivet 
Mata Aho. Toril Redalen reflekterer over 
temautstillingen Mendable. Mats Linder 
har intervjuet Eva Børresen, og Lars Bakke 
har besøkt Carl Emil Jacobsen på den 
danske landsbygda. Jorunn Veiteberg er 
siste kvinne ut i serien over tilbakeblikk 
på Kunsthåndverk 40 år. Årets siste 
utgave avsluttes med en oversikt over alle 
utstillingene som har blitt anmeldt på 
kunsthandverk.no i løpet av 2020, som en 
kunsthåndverksårbok. 
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design og kunsthåndverk. Fra A til Å (Solum 
Bokvennen, 2020) og plukket en rekke 
designere og kunsthåndverkere derfra som 
ble presentert på Kunsthåndverks profil på 
Instagram, gjennom bilder og en kort tekst, 
annenhver dag i desember.  

PODKASTEN KUNSTPODDEN
I november 2017 ble første episode av 
podkasten Kunstpodden lansert, med Cecilie
Tyri Holt som initiativtaker og programleder. 
Kunstpodden blir produsert av Flink Pike, og 
årgang 2020 ble laget med støtte fra Fritt Ord, 
KORO og Kulturrådet. Kunsthåndverk har en 
forankring i Kunstpodden via redaktør Cecilie 
Tyri Holt. Anmeldelser og tekster publisert 
i Kunsthåndverk blir titt og ofte belyst i 
episoder av Kunstpodden. 

I 2020 har Stephanie Serrano Sundbys 
anmeldelse av Heksejagt i København og 
Mats Linders presentasjon av keramiker Eva 
Børresen publisert i Kunsthåndverk 3/20 
blitt formidlet i episoder av Kunstpodden. 
I forbindelse med tematisering 1/2020 av 
kunstnerisk ytringsfrihet arrangerte Tyri 
Holt en debatt om denne tematikken på 
Kulturhuset i mars – rett før nedstengningen 
– i samarbeid med FreeMuse. Debatten tok 
utgangspunkt i innfallsvinkler Tyri Holt 
belyser i teksten sin, og opptak fra debatten 
ble redigert til Kunstpoddens episode 
«Fri kunst!». Stephanie Serrano Sundby 
ble intervjuet av Tyri Holt om teksten «En 
fortelling om porselen» i Kunstpoddens 
episode «Hvem skal vi huske?».  

De ti episodene av Kunstpoddens 
2020-årgang hadde i underkant av 14 500 
unike nedlastninger i løpet av året.

Utgave #3 fra 2020. 

Kunstpodden er 
tilgjengelig på ulike 
podkast-plattformer, som 
Podtail, Acast, Spotify og 
iTunes.

Plattformer
Siden juni 2015 har kunsthandverk.no 
vært en aktiv plattform for formidling av 
kunsthåndverk ved at utvalgte artikler 
fra tidligere utgaver av tidsskriftet har 
blitt lagt ut. Redaktøren har utviklet 
nettsiden til å bli en viktig plattform 
for dagens kunsthåndverkskritikk. I 
2020 ble det publisert totalt femten 
utstillingsanmeldelser. 

Redaktøren har i 2020 fortsatt 
samarbeidet med ArtScene Trondheim 
om sampublisering av anmeldelser 
slik at tekstene får større nedslagsfelt 
ved å publiseres på flere plattformer. 
Kunsthåndverk og Norwegian Crafts 
samarbeider også om å publisere tekster på 
henholdsvis norsk og engelsk i sine kanaler. 

Kunsthandverk.no hadde i 2020 i 
underkant av 7 500 unike besøk. Det er en 
økning på 1 500 fra forrige år. Tidsskriftet 
Kunsthåndverk er synlig på Instagram med 
nesten 2 100 følgere per februar 2021. 
På Facebook har tidsskriftet over 2 500 
følgere per februar 2021. I et år hvor 
mange kunstnere har fått innskrenket 
sine eksponeringsmuligheter kraftig, har 
Kunsthåndverk hatt fokus på å presentere 
kunstnerskap i tekstform på nett og i 
papirutgaven, i muntlig form i Kunstpodden, 
men også visuelt på Instagram. 

I desember gjorde vi et samarbeid med 
Mats Linder om hans nylig utgitte bok Norsk 
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Debutantprisvinner Linda Morell (t.v.) og vinner av Finn Erik Alsos’ minnepris, Sofia Karyofilis (t.h.).  Foto: Mari Henanger

NETTVERK 
Nordic Network of Crafts Associations (NNCA)
NNCA ble etablert på Bornholm i 
2010 med mål om å styrke de nordiske 
kunsthåndverksorganisasjonenes arbeid med 
å utvikle kunsthåndverksfeltet nasjonalt og 
internasjonalt. Nettverket består av Danske 
Kunsthåndværkere & Designere, Norske 
Kunsthåndverkere, Norwegian Crafts, 
svenske Konsthandverkscentrum, Sveriges 
Konsthandverkare och Industriformgivare, 
finske Ornamo og islandske Handverk og 
Hönnun. Formålet med nettverksmøtene 
er å utveksle erfaringer, diskutere 
felles problemstillinger og vurdere nye 
samarbeidsprosjekter. 

I 2020 samarbeidet NNCA med Galleri 
F15 om utstillingen Earth, Wind, Fire, 
Water ― Nordisk Kunsthåndverk som er den 
44. utgave av utstillingsserien Tendenser 
på Galleri F15 i Moss. Tendenser ble først 
presentert i 1971 som en årlig utstilling 
med fokus på norske kunstnere og senere 
utvidet til et biennaleformat som inkluderer 
tendenser fra hele Norden. 

Utstillingen i 2020 var kuratert av Randi 
Grov Berger og samlet 17 kunstnere og 
kunstnergrupper fra de nordiske landene 
som benytter seg av ulike kunstneriske 
strategier for å adressere pågående 
miljøspørsmål. 

Tendenser på Galleri F15 ble blant annet 
formidlet gjennom digitale omvisninger 

ved kurator Randi Grov Berger, tre 
modererte live Zoom Sessions i tilknytning 
til utstillingen, og antologien Earth, Wind, 
Fire, Water redigert av Randi Grov Berger 
og Tonje Kjellevold i Norwegian Crafts. 
Bidragsyterne til både panelsamtaler og 
publikasjon var satt sammen av tenkere, 
kunstnere og skribenter bosatt i Norden. 
Utstillingen sto på Galleri F15 i perioden 
16. juni – 4. oktober 2020. I februar 2021 ble 
utstillingen satt opp igjen hos Gustavbergs 
Konsthall der den vil stå t.o.m. mai 2021. 

Det ble avholdt to digitale nettverksmøter 
i NNCA i 2020: 15. mai med fokus på 
utarbeidelse av Position paper for Nordic 
Contemporary Crafts ― seks anbefalinger 
for å styrke samtidskunsthåndverk i Norden, 
inspirert av WCCEs Crafting Europe 
manifesto. Det ble også utvekslet erfaringer 
relatert til koronasituasjonen og hvordan 
den påvirket kunsthåndverk i de ulike 
landene. Andre møte ble holdt 13. november 
med fokus på Tendenser 2020/21, samt ny 
nettside; www.nordiccrafts.net.

  
World Crafts Council (WCC)
WCC er en internasjonal organisasjon 
grunnlagt i 1964 for å fremme forståelsen for 
kunsthåndverk i videste forstand. Det legges 
vekt på å spre kjennskap til det spesielle for 
de enkelte land og kulturer og å formidle 
kontakt mellom kunsthåndverkere over hele 
verden. NK er medlem i WCC med tilhørighet 
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til WCC-Europe. WCC holdt et digitalt 
møte med fokus på koronasituasjonen og 
gjennomgang av WCC-Europe Survey: 
Impact of COVID-19. Generalforsamling ble 
avholdt digitalt i september 2020.   
 
PRISER 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond (BKH) 
Kunsthåndverkprisen fra BKH kunne 
dessverre ikke deles ut i 2020. Årsaken var de 
økonomiske konsekvensene koronasituasjonen 
hadde på kunstomsetningen i Norge og dermed 
også på kunstavgiften og de tilgjengelige 
midlene i fondet.  

Finn Erik Alsos’ minnepris 
Prisen har som formål å virke stimulerende for 
norske kunsthåndverkeres faglige fornyelse. 
Prisen skal gå til kunstneren bak et verk 
i Årsutstillingen som markerer en særlig 
nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling 
i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller 
i fagfeltets utvikling. Prisen på kr 100 000 
ble tildelt Sofia Karyofilis for verket Etter 
tørke (2019). Prisen finansieres av Finn Erik 
Alsos’ minnefond, og vinneren kåres av NKs 
nasjonale jury.

NKs debutantpris
Prisen har som formål å markere og 
synliggjøre nye deltakere i Årsutstillingen 
og går til kunstneren bak det debutantverket 
juryen mener står sterkest med hensyn til 

kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. 
Prisen på kr 50 000 ble tildelt Linda 
Morell for verket Epidaurus (2020). Prisen 
finansieres av Norske Kunsthåndverkeres 
vederlagsfond, og vinneren kåres av NKs 
nasjonale jury.

NKs studentpris
Formålet med NKs studentpris er å synliggjøre 
masterprosjekter som interessante for 
kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling 
og bidra til kjennskap om organisasjonen. 
Prisene er på kr 25 000 og deles ut hvert år ved 
masterutstillingen ved hhv. Fakultet for kunst, 
musikk og design (KMD) ved Universitetet 
i Bergen og avdeling Kunst og håndverk ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. Koronasituasjonen gav 
store utfordringer for kunstskolene i vår og de 
planlagte masterutstillingene ble avlyst, slik 
at også utdelingen av NKs studentpris måtte 
utsettes. 

I høst åpnet det seg likevel en mulighet i 
Bergen gjennom Masterutstillingen for KMD-
studentene ved KODE – Kunstmuseer i Bergen, 
der Katrin Rusten med verket Memory Lake is 
a Source of Conflict (waste composition 3) 
ble kåret som vinner av studentprisen 2020. 
Juryen for NKs studentpris i Bergen 2020 
besto av Kristina D. Aas (styremedlem i 
Norske Kunsthåndverkere), Kirsti van Hoegee 
(daglig leder ved KRAFT Bergen) og Anne 
Britt Ylvisåker (førstekonservator ved KODE 
Kunstmuseer og komponisthjem).

Installasjonen Memory Lake is a Source of Conflict (waste composition 3) av Katrin Rusten. Foto: Maya Økland
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Innstillingskomiteen 2020:
Glass: Ingrid Tvedt Nord (komiteleder)
Tekstil/tre: Ingrid Becker
Keramikk: Tovelise Røkke-Olsen 
Metall: Hilde Dramstad
Fritt grunnlag 1: Hilde A. Danielsen
Fritt grunnlag 2: Kristoffer Dolmen
 
Innstillingskomite for ekstraordinære stipender 2020:
Hilde Dramstad (komiteleder)
Irene Nordli
Malfridur Adalsteinsdóttir

Fra åpningen av Årsutstillingen 2020 i Tromsø. En publikummer studerer verket Etter Tørke av Sofia Karyofilis.  
Foto: Mari Henanger

FORVALTNING AV STATLIGE STIPENDORDNINGER
NK administrerer innstilling av de 

statlige stipendordningene gjennom 
Statens kunstnerstipend/ Norsk 
kulturråd. Innstillingsarbeidet gjøres 
av NKs innstillingskomite, bestående av 
seks fagpersoner med ulik kompetanse 
og geografisk tilhørighet, oppnevnt av 
NKs landsmøte. Tildelingene foretas 
av Kulturrådet. Komiteen var samlet 
i NKs lokaler i januar 2020, og NKs 
stipendsøkervisning ble holdt i Musikk- 
og Scenehusets lokaler i Oslo. Visningen 
var for første gang stengt for publikum og 
dermed utelukkende forbeholdt komiteens 
innstillingsarbeid. 

I 2020 var følgende stipendhjemler 
til fordeling: 5 stipend for etablerte- og 
seniorkunstnere, 27 arbeidsstipend/
arbeidsstipend for yngre og nyetablerte 
kunstnere, kr 1 620 000 til diversestipend og 
kr 797 000 til diversestipend for nyetablerte 

kunstnere. I tillegg til de statlige stipendene, 
foretok komiteen innstillinger til stipender 
fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og 
Kunsthåndverkernes fond.

I august 2020 ble det foretatt en 
ekstraordinær stipendbehandling knyttet 
til utdeling av midlertidige stipender i 
forbindelse med koronapandemien. Det var 
22 stipender til fordeling. 
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Publikum beundrer verket Tribus av Gabriella Göransson på Temautstillingen 2020. Foto: Svein Ove Kirkhorn
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KOMMUNIKASJON
DIGITALT KOMMUNIKASJONSARBEID 
NKs nettside norskekunsthandverkere.no 
er en kanal hvor vi jevnlig kommuniserer 
med publikum og fagfeltet. Det er lagt opp 
til at nettstedet skal være en dynamisk 
informasjonsplattform for kunsthåndverkere, 
kuratorer, konsulenter, presse og publikum. 
Her publiseres nyhetsartikler innen fagfeltet, 
fagstoff og informasjon om NKs utstillinger. 
I tillegg finnes nyttig informasjon for 
kunstnere om juridiske og økonomiske 
forhold, og nettstedet har også egen 
søknadsportal for stipend og støtteordninger 
og et kunstnerregister. 

NK jobber målrettet for at flere av 
våre medlemmer skal lage portfolio i 
kunstnerregisteret. I dag har ca. 360 
kunstnere portfolio, som er en økning på 9 % 
fra 2019. 

Høsten 2019 inngikk NK et samarbeid 
med designbyrået Fete Typer om design 
av en egen nettsidedel til Årsutstillingen: 
arsutstillingen.no i tillegg til redesign av 
NKs hovednettside. Formålet med dette var å 
skape en tydeligere profil for Årsutstillingen, 
og at informasjon om utstillingen skulle være 
enklere å orientere seg i. Våren 2021 er dette 
arbeidet fullført. 

Som en del av den 
digitale satsingen til 
NK, ble det i løpet 
av 2020 utviklet et 
videogalleri som 
ble lansert i januar 
2021. 

Nettstedet som 
ble utviklet for 
Årsutstillingen i 
2019 har kommet 
til god nytte for 
kommunikasjon av 
utstillingen. 
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Nyhetsbrevet er en viktig kanal for informasjon 
til NKs medlemmer, og det er godt lest 
med 58–77 % åpningsrate, noe som er et 
spesielt høyt tall. Fra 2019 sendte NK ut et 
eksternt nyhetsbrev, altså et nyhetsbrev som 
når publikum utenfor NKs medlemsbase. 
Nyhetsbrevet sendes ut omlag fire ganger i året, 
og informerer om Årsutstillingen og andre 
formidlingsarrangementer til NK, i tillegg til 
nyheter og informasjon om store utstillinger 
innen fagfeltet. 

Hver uke promoteres Ukens kunsthåndverker. 
Gjennom en målrettet prosess blir en 
kunsthåndverker som er aktuell med en 
utstilling e.l. – og som har en utfyllende 
portfolio på NKs nettside – valgt ut. Ukens 
kunsthåndverker blir promotert i nyhetsbrevet, 
på nettstedet, Facebook og Instagram. Dette 
fortsetter å generere trafikk på Facebook og er en 
ettertraktet promotering blant kunstnerne. 

SOSIALE MEDIER 
NK satser på kommunikasjon gjennom sosiale 
medier, med en bevissthet rundt hvilke kanaler 

som benyttes til hvilke formål. NK jobber 
målbevisst med å øke synligheten på Facebook 
og Instagram. Det fortsetter å gi betydelige 
resultater. I løpet av det siste året har vi fått 
nesten 9000 følgere på Instagram, som er en 
økning på 8 %. På Facebook har vi over 7000 
følgere pr. mars 2021. Det er en økning på nesten 
1000 følgere fra året før. 
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RESULTATREGNSKAP 2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftstilskudd Norsk kulturråd 5 402 000
Tjenester til NK fagorganisasjon 1 223 211
Kontorhold NK fagorganisasjon 280 860
Kontorhold Norwegian Crafts 361 012
Utstillingshonorar KUD 250 000
Inntekter / tilskudd tidsskriftet 1 105 426
Andre inntekter 80 207
Overførte prosjektmidler fra tidligere år 0
Overførte prosjektmidler til neste år -192 579
SUM DRIFTSINNTEKTER 8 510 137

Lønn og sosiale kostnader 4 955 926
Utbetalt prosjekter 375 000
Utbetalt utstillingshonorar, utstillingsvederlag 404 434
Utgifter til lokaler og husleie 942 494
Revisjon og regnskap 236 665
Informasjon / kommunikasjon / tidsskriftet 471 021
Reise / diett 203 081
Nettside / søknadsportal 217 313
Andre driftskostnader 616 420
Avskrivninger 39 376
SUM DRIFTSKOSTNADER 8 461 731
DRIFTSRESULTAT 48 406

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen rente og finansinntekter 616
Annen rente og finanskostnader 876
RESULTAT AV FINANSPOSTER -260

ÅRSRESULTAT 48 146
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EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  
Nettside
SUM IMMATERIELLE EIENDELER

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 54 586
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 54 586
SUM ANLEGGSMIDLER 54 586

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 163
Andre kortsiktige fordringer 459 137
Sum fordringer 459 300
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 175 289
SUM OMLØPSMIDLER 2 634 589
SUM EIENDELER 2 689 175

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital NK formidling 1.1. 545 081
Egenkapital tidsskriftet 1.1. 205 648
SUM EGENKAPITAL 1.1. 750 729

Årets resultat NK formidling -32 907
Årets resultat tidsskriftet 81 053
Sum opptjent egenkapital i år 48 146
EGENKAPITAL 31.12. 798 875

GJELD
Kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk 154 238
Skyldig arbeidsgiveravgift 157 970
Skyldige feriepenger 310 216
Annen kortsiktig gjeld 1 240 428
Leverandørgjeld 27 448
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 890 300
SUM GJELD 1 890 300

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 689 175

BALANSE PR. 31.12.2020
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STYRE 
Hanne Øverland (leder) 
Tora Endestad Bjørkheim, nestleder
Martin Woll Godal
Kari Håkonsen
Kristina D. Aas
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)

Vara: Svein Ove Kirkhorn og Inger Anne Nyaas
Sekretær for styret: Lise Stang Lund (daglig leder) 

ANSATTE
Det faste personalet i NK formidling består av seks personer, med til sammen  
5,5 årsverk. 

Lise Stang Lund, daglig leder (100 %)
Anne Karin Brandt, kontorleder (100 %). Pensjonert fra 31.8.2020.
Nicklas M. Reitan, administrasjonskonsulent (100 %) fra 1.8.2020.
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder (100 %)
Johanna Zanon, formidlingskonsulent (100 %) fra 1.12.2020.
Kristin Klette, kommunikasjonskonsulent (80 %). I permisjon fra 14.9.2020.
Mari H. Henanger, kommunikasjonskonsulent (100 %) fra 1.8.2020. 
Andrea Scholze, prosjektmedarbeider (50 %)

Redaktøren for tidsskriftet, Cecilie Tyri Holt, er ansatt på oppdragskontrakt.

STYRE OG ANSATTE

Så hvis du tror du er en skaper av 
ting. Tro igjen. Du er den som kan 
forme en helt tid. Vi er de som kan 
påminne kulturen vår om hvem vi 

alltid har vært. 
– Jannik Abel i Kunsthåndverk 3/20 –
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Publikum beundrer verket til Erika Henriksson, Kvadrat, på Temautstillingen 2020. Foto: Svein Ove Kirkhorn
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Norske Kunsthåndverkere, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, telefon 22 91 02 60

Kristine Fornes: Sjølilje                                         
fra Årsutstillingen 2020.  
Foto: Ingun A. Mæhlum
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